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Žiema, kuri išlepusiems pietiečiams atrodo nuožmi ir dvyli-
kos laipsnių šaltį jie jau priima kaip katastrofą, mums,
šiaurės šalių gyventojams, būtina kaip darnaus metų ciklo

elementas. Galbūt net vienas iš svarbiausių – juk žiema, kaip ra -
šo ir mūsų klasikas Kristijonas Donelaitis, kurio 300-ąsias gimi-
mo metines minėsime po metų, yra tas laikas, kai grūdas dirvoje
ap miršta, kad atėjus laikui, duotų vaisių. Tai prasmingi žodžiai,
ateinantys iš Naujojo Testamento, liudijantys ne tik fizinio, bet ir
dvasinio žmogaus prisikėlimo viltį.

Šiųmetės žiemos rytai – tokie gražūs, kad net akį veria. Tvis -
kantys sniego – taisyklingo kosminio vandens molekulių – take-
liai ant medžių šakų, regis, skirti dvasioms vaikščioti, nes dva-
sios galbūt irgi sudarytos iš sniego molekulių, ryški sausio pa -
bai gos saulė kelia nuo tų takelių auksines spindulių dulkeles.
Strazdas, besisupantis ant laukinės vynuogės šakos ir katkartė-
mis pasičiumpantis sušalusią uogą – jo snapas irgi geltonas, kaip
sau lės spindulys, o nuo pilkų sparno plunksnų byra smulkios
snie go dulkės. Šita ramybės akimirka tokia ypatinga, kad nuo ty -
los ir baltumos net sustingsti. 

Tai akistata su amžinybe. Kai pagalvoji – ar visa tai, ką darau, kam skiriu savo
ener giją ir laiką, savo mintis ir gal net sapnus, yra prasminga? Verta šito akinančio
baltumo? Šitos tylinčios sniego simfonijos? Kas yra šita gili sniego tyla, kurios di -
dingumas verčia pasijusti strazdo nukrečiama sniego dulkele?.. Kokie liūdni ir bai-
sūs atrodo visi šou ir visos televizinės aktualijos, kokie klaikūs ir nenatūralūs dirb-
ti nių spalvų rojai – prekybcentriai ir pramogų parkai, kokie juokingi visokie raši-
nė jimai ir aprašinėjimai, kai palygini juos su akinančiai balta sniego dykuma, ku -
rioje nėra jokių dirbtinių blizgučių.

Esame laiminga tauta, nes turime žiemą. Turime laikotarpį, kurio metu galime
apmąstyti visa tai, kas svarbu. Šis metų ciklas nuo senų senovės tam ir buvo skir-
tas. Ne tik mąstymui, meditacijai, ramybei, bet ir pasakoms, legendoms, mįslėms ir
sakmėms, pasakojamoms ilgais vakarais prie balanos ar žibalinės lempos. Tam dva-
sios būviui, kuris žiemą būva tarp sapno ir realybės – kaip augalo sėkla, glūdinti
tam soje ir besiruošianti pavasariui. 

Tai ne tik metaforos, ne tik grynosios kūrybos erdvė. Tai tinka ir mūsų politi-
niam, ir visuomeniniam gyvenimui. Ciklas – perėjimas iš vieno gamtos būvio į ki -
tą. Iš ramybės, nejudrumo, pasąmoninės būsenos – į aktyvią ir sąmoningą, pras -
min gą veiklą. Žiemos būvis žmogui reikalingas. Juk žmogus – ne tik kūrėjas, bet ir
kū rinys, sukurtas iš tos pačios medžiagos, tų pačių molekulių, tų pačių elementų,
kaip ir strazdas, kaip laukinė vynuogė, kaip sniegas.

Tik žmogus, jeigu taip galima pasakyti, yra dar vis kuriamas. P. Teilhardo de
Chardino, mokslininko ir teologo, teorija byloja, kad žmogus netgi evoliucijos keliu
ga li priartėti prie Alfos ir Omegos taško – savo Kūrėjo. Šiuo atveju reiktų įsidėmėti
žodelį ,,gali”, nes tai iš tiesų ir yra galimybė, o ne duotybė. O žiema – ji nuostabi, ji
ypa tinga, tačiau kas gi norėtų amžinai gyventi žiemoje ir nesulaukti pavasario?
Nebent pingvinai ir baltieji lokiai. Tačiau net ir Arktyje ateina pavasaris. Sniegas
lieka – bet kažkas pasikeičia. Oro dvelksmas, vandens kvapas. 

Jeigu kada nebeturėsime žiemos, liks bent tai. Ir vidinis augalo balsas – apmir-
ti ir sustingti, kad atėjus laikui, galėtum atsibusti.

Marija Pempytė

* * *

Pragarmėm dvelkia

mudviejų pėdos sniegynuose,

primena vėjas,

jog turime veidus,

akis, rankas, kojas,

ir išliekamoji pusnynų vertė vis didėja,

pūga neša požvarbes medžiagas,

svilina, degina,

perstato katedras,

pridengia pragarmes,

artina tolimą brolį ar seserį,

ir, regis, jau pusnių sostinėj esame,

sveikinam vakarą.

Stasys Stacevičius
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Laiminga tauta,
turinti žiemą

Vilniaus universiteto Botanikos sodas.



Kiekviena istorija turi savo pradžią, užuo-
maz gą, prielaidas, kurios leido atsirasti vie-
nai ar kitai veiklai. Ne išimtis ir 1923 m.

Klai pėdos sukilimas bei JAV lietuvių įtaka, kuri
ne apsiribojo vien piniginėmis aukomis ar dalyva-
vimu kariniuose veiksmuose. Net ir faktiškai atga-
vus Klaipėdos kraštą, jo statusas dar ilgokai nebu-
vo oficialiai įteisintas, todėl JAV lietuviai plėtojo ir
politinę veiklą, stengdamiesi daryti įtaką atitinka-
miems politikams. 

Prielaidos

Vos tik atvykę į Jungtines Valstijas ir šiek tiek
su sitvarkę savo buitį, lietuviai tuojau pradėjo rū -
pintis savo kraštu, jame likusiais artimaisiais.
Taip pat lietuviai emigrantai stengėsi burtis – kiek-
vienai tautai būdingas reiškinys – prie savųjų. Tai
liu  dijančių dokumentų esama Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro (LTSC) Pasaulio lietuvių ar -
chy  ve. Jais pasirėmus ir paruoštas šis pranešimas. 

Dar prieš Lietuvos nepriklausomybės paskelbi-
mą 1918 m. JAV veikė keliolika (jei ne keliasdešimt)
draugijų ir organizacijų, siekiančių Lietuvos išlais-
vinimo ir besistengiančių rinkti materialinę para-
mą. Paminėtinos Susivienijimas lietuvių Ame ri ko -
je (LSA), Tėvynės mylėtojų draugija, Amerikos lie-
tuvių Rymo katalikų federacija ir kt. Šiek tiek vė -
liau ta veikla įgavo platesnį ir organizuotesnį pobū-
dį. 1919 metais Amerikos lietuvių ir Amerikos lietu -
vių tautinės tarybos pastangomis įkurtas Lietuvos
informacijos biuras, kai už 60 000 dol. buvo sureng-
ta propagandinė kampanija – apie Lietuvą į JAV
laik raščių redakcijas rašomi straipsniai, išspaus-
dinta ir platinta daugybė atvirukų, žemėlapių ir al -
bu mėlių. Pasaulio lietuvių archyve saugomi šeši di -
deli albumai su 6 mėnesių darbo iškarpomis. Šio in -
formacijos biuro veikloje dalyvavo ir kun. Juozas
Žilius bei Antanas Ivaškevičius-Ivas, vėliau dalyva-
 vę rengiant Klaipėdos sukilimą. 

Taip pat Lietuvos vyčių dėka Amerikoje pradė-
tos kurti vadinamosios Lietuvos Laisvės sargų kuo-
pos, kurioms galėjo priklausyti lietuviai, norintys
kovoti už laisvą Lietuvą. Vėliau įkuriama JAV lie-
tu vių brigada, vadinama Amerikos lietuvių briga-
da, daugiausiai sudaryta iš karininkų. Istoriko Juo -
zo Skiriaus duomenimis, į brigadą buvo užsirašę
apie 300 žmonių, tačiau 1920 metais daliai karinin-
kų nuvykus į Lietuvą, misija praktiškai buvo likvi-
duo ta, atrodo, daugiausia Augustino Valdemaro,
tuo metu buvusio užsienio reikalų ministru, nuro-
dy mu. 

1919 metais Lietuvos laikinoji vyriausybė pa -
skelbė renkanti paskolą iš JAV lietuvių. Siekis buvo
surinkti 5 mln. dol. su 5 proc. palūkanomis. Pa sko -
lai organizuoti Lietuvos vyriausybė į JAV pasiuntė
specialią misiją, sudarytą iš Jono Vileišio, Povilo
Ža deikio ir kun. Žiliaus, kurie pavadino ją Lietuvos
laisvės paskola. Procentus, gautus už paskolos lakš-
tus (bonus), buvo galima arba atsiimti, arba aukoti.
Žmonės daugiausia aukojo Lietuvos šaulių sąjun-
gai, Raudonajam Kryžiui, Vilniaus vadavimo komi-
tetui. Šaltiniuose minima Juozo Žiliaus auka galėjo
būti viena iš šios Lietuvos laisvės paskolos aukų.
Tai gi išeivijos lietuviai, nepaisant to, kad didžioji jų
dalis sunkiai dirbo mažai apmokamus darbus ka -
syklose, fabrikuose ir kt., jau turėjo tam tikros pa -
tir ties kovojant dėl savo valstybės. 

Kalbant apie 1923 metų Klaipėdos sukilimą,
Ame rikos lietuvių įtaka buvo nemaža. Čia galima
išskirti tris etapus – veikla prieš sukilimą arba jam
rengiantis, dalyvavimas sukilime ir veikla po jo.
Do kumentuose liudijama, kad Vyriausiam Mažo -
sios Lietuvos gelbėjimo komitetui susikurti finan-
si nį pagrindą davė daugiausia JAV lietuvių finansi-
nės aukos. Komitete dalyvavo du JAV lietuviai –
Ste ponas Darius ir Antanas Ivaškevičius-Ivas. Nors
oficialiai jie jokių pareigų neturėjo, tačiau, kaip tei-
gia Pranas Alšėnas leidinyje ,,Martynas Jan   kus”,
jie buvo kooptuoti į gelbėjimo komitetą ir tapo nuo-
latiniais slaptais jo nariais. Vėliau, sukilimui neiš-
vengiamai artėjant, labai pravertė ir Ame rikos lie-
tuvių informacinė patirtis – Ivas-Ivaš ke vičius jau

jos turėjo iš Lietuvių informacijos biuro, kurio
nariu jis buvo. 

Dalyvavimas sukilime

Nesileisdama plačiau į to meto įvykių kroniką,
kuri gana detaliai yra atspindėta įvairioje literatū-
roje, paminėsiu keletą Amerikos lietuvių, aktyviai
dalyvavusių Klaipėdos krašto sukilimo planavime
ar vykdyme. LTSC Pasaulio lietuvių archyve yra
sau  gomas tuo metu generalinio konsulo New Yorke
pa reigas ėjusio Petro Daužvardžio 1936 metų laiš-
kas, kuriame teigiama, kad Kostui ir Juliui Jur gė -
loms Lietuvos užsienio reikalų ministerija yra at-
siuntusi nuolatinius diplomus, duodančius teisę ne -
šioti Klaipėdos sukilimo ženklus. Broliai Jurgėlos –
gimę JAV, Elizabeth, NJ, dar vaikystėje parvežti į
Lie tuvą. Julius Jurgėla mokėsi Vilniuje, tačiau ka -
dangi priklausė tuo metu Vilniaus krašte uždraus-
tiems šauliams, buvo priverstas pabėgti į Kauną.
1923 metais baigė Kauno Aušros gimnaziją. Dar pa -
auglys būdamas dalyvavo Klaipėdos sukilime, ku -
rio metu jam tebuvo 17 metų. 1924 metais grįžo į
JAV, kur vėliau tapo gydytoju. Jo brolis Kostas Jur -
gė la, advokatas, istorikas, skautas, buvo Lietuvos
ka  riuomenės savanoris, taip pat dalyvavęs Klai pė -
dos sukilime. 

Gana įdomi asmenybė, dalyvavusi Klaipėdos
su kilime, yra kun. Jonas Žilius. Į Ameriką atvykęs
1892 metais, buvo LSA pirmininkas, pradėjo leisti
laikraštį ,,Tėvynė”, Bostone dirbo Šv. Petro parapi-
joje. Po 1918 metų buvo išrinktas Vykdomojo komi-
teto sekretoriumi ir turėjo palaikyti santykius su
JAV vyriausybe ir organizuoti propagandinę litera-
tūrą. Vadovavo lietuvių delegacijai pas prez. Wil -
soną, dalyvavo pirmojoje Lietuvos finansinėje misi-
joje ir t. t. Kai baigėsi Finansinės misijos darbas,
prie kunigystės pareigų nebegrįžo ir 1921 metais iš -
važiavo į Lietuvą. Kaip teigia Isabelle Chandavoine
leidinyje ,,Prancūzmetis Klaipėdoje ir kas po to”,
Kaunas, plėtodamas savo propagandinę veiklą,
pasinaudojo Jonu Žiliumi. 1922 metų sausio 11 d. jis
ta po Lietuvos atstovu prie Santarvės šalių Klai pė -
dos krašte. Už jam skirtas lėšas jis pradėjo supirki-
nėti svarbiausius vietos laikraščius ir pats ar per
savo statytinius tapo daugumos įtakingų leidinių
sa  vininku. Taigi iki šiol buvusios laisvojo miesto
šalininkų tribūnos ėmė reikalauti prisijungti prie
Lietuvos. Jau po sukilimo, 1925–1926 m., Jonas Ži -
lius buvo Klaipėdos krašto gubernatorius.

Kitas išeivijos lietuvis – Andrius Martu se vi -
čius Martus, į JAV atvykęs 1895 metais, dirbo ang-
liakasiu, tarnavo JAV kariuomenėje, vėliau vertėsi
pre kyba. Rinko aukas Lietuvos gelbėjimo fondui.
Ben dradarbiavo spaudoje, rašė ne tik lietuviškai
spaudai, bet ir ,,The New York Times”, ,,Tribune”,
,,Cur rent History”. Parašė leidinį ,,Lietuvoj karės
me tu”, mat grįžo į Lietuvą 1920 metais. Iš minėto
lei dinio galima suprasti, kad savo ateitį bei daug
galimybių verslui ir ūkiui jis matė Lietuvoje. Ta -
čiau kritikavo pasitaikančią biurokratiją ir (jau tuo

me tu) kyšininkavimą bei skatino priešintis bet ko -
kia neteisybei. Nenuostabu, kad jis aktyviai įsitrau -
kė į Klaipėdos sukilimą. Jo metu peršalo ir mirė
Klai pėdoje 1923 metų vasario 19 d. 

Beveik nėra informacijos apie Praną Purvį,
kuriam taip pat teko ragauti emigranto duonos.
Grį  žęs iš JAV, nuo 1920 metų liepos 27 d. tarnavo
savanoriu kariuomenėje. Dalyvavo Klaipėdos išva-
da  vime. 1938 metais paleistas į dimisiją, o 1945 me -
tais suimtas ir ištremtas. 

Antanas Ivaškevičius-Ivas į JAV atvyko 1905
metais. Buvo nekilnojamojo turto pirkimo-pardavi-
mo įstaigos savininkas, ,,Baltic State” korporacijos
ban ko pirmininkas, dalyvavo platinant Lietuvos
Laisvės paskolos bonus. Jo pastangomis Bostone
bu vo sušauktas mitingas protestui prieš Lenkiją
dėl Vilniaus užgrobimo. 1922 metais atvykęs į Lie tu -
vą, aktyviai dalyvavo Klaipėdos išlaisvinimo su kili-
mo rengime. Jono Vanagaičio lydimas, lankėsi su
paskaitomis po kraštą, parėmė Klaipėdos gelbėjimo
komitetą auka (apie 2 mln. vokiškų markių). Yra iš -
likęs liudijimas (Vanda Kralikauskienė ,,Mar tynas
Jankus”), jog jis yra pasakęs: ,,tai degtukams šie pi -
ni gai, kad uždegtų ugnį”. Dėl savo stam bios aukos
Ivas pelnė ,,dėdės iš Amerikos” vardą. Jis važinėjo
po kraštą ir kalbėjo įvairiuose mitinguose. Atrodo,
kad nebuvo apsieita ir be nesusipratimų. Po konf-
likto su policija Šilutėje gruodžio 19 d. krašto komi-
saras Jean Gabriel Petisne atėmė jam teisę kalbėti
žmonių susirinkimuose. Tačiau tai nesustabdė lie-
tuvių – Ivaškevičių jie sodindavo scenoje, kad žmo-
nės matytų, nes vien jau žinojimas apie Amerikos
lietuvių paramą teikė daug vilčių ir tvirtybės. A.
Ivaškevičius-Ivas buvo pirmasis JAV lietuvis, gavęs
Šaulių žvaigždės ordiną, kurį 1936 metų lapkričio 23
d. jam Bostone įteikė generalinis konsulas Jonas
Bud rys. 

Aktyviuose kariniuose veiksmuose dalyvavo ir
Amerikos lietuvis Steponas Darius. 1920 metais
Čikagoje jis lankė artilerijos karininkų kursus. Po
ka ro aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių karių
organizacijoje SALK (Susivienijimas Amerikos lie-
tuvių kareivių). S. Darius vienas pats per keletą sa -
vaičių surinko apie 60 savanorių Amerikos lietuvių
brigadai. Galiausiai jo troškimas padėti Lietuvai iš -
si pildė ir atvykęs jis įsitraukė į Mažosios Lietuvos
gelbėjimo komiteto veiklą bei patį sukilimą. S.
Darius ėjo 3-čios sukilėlių grupės vado padėjėjo pa -
reigas. Sausio 19 d. Darius skiriamas į Mažosios
Lie tuvos savanorių armijos sukilėlių štabą. Į Klai -
pėdą atplaukus prancūzų, anglų ir italų karo lai-
vams, S. Darius siunčiamas pasitikti Santarvės at -
sto vų. 

Veikla po pripažinimo

1923 metų vasario 19 d. Klaipėdos kraštas ofi-
cia liai pripažintas Lietuvai. Tačiau, kaip žinome,
tuo krašto likimas dar nebuvo nuspręstas, prasidė-
jo ilgos ir sunkios derybos su tarptautinėmis jėgo-
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Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas ir jo bendradarbiai. Sėdi iš kairės: V. Šaulinskis, J. Lėbartas, ko -
mi   teto pirmininkas M. Jankus, J. Vanagaitis. Stovi iš kairės: S. Darius, A. Ivaškevičius, A. Marcinkevičius, J. Pronc -
kus. 1923 m. sausio 19 d.



Mokausi Vilniaus Užupio gimnazijoje.
Maironio metams besibaigiant, suma-
niau parašyti darbą apie tai, kodėl dabar-

tiniam jaunimui reikia skaityti Maironio poeziją.
Prieš tai detaliau susipažinau su Poeto kūrybą,
per skaičiau neseniai išleistą Maironio lietuvių li -
teratūros muziejaus direktorės rašytojos Aldo nos
Ru seckaitės publicistikos knygą „Maironis JMM”.
Kaip sakė poetas Marcelijus Martinaitis, Mairo -
nis buvo didis, turėjo stiprią prigimtį ir kūrybinę
vaizduotę, valią, gebėjo ne tik verkti, bet ir veikti.
Sa vo namus Kaune paliko literatūros muziejui,
kaip ir didelį pluoštą eilėraščių apie mūsų senovę,
linkėjimus mylėti Lietuvą, jos istoriją. Daug Mai -
ronio eilių tapo dainomis: „Kur lygūs laukai, snau -
džia  tamsūs   miškai...”,   „Graži  tu mano,  bran -
 gi Tėvyne...”, „Marija, Marija, skaisčiausia leli-
ja...”

Maironį skaityti man patinka. Norėčiau, kad
ir mano bendraamžiai pajustų Jo dvasią, atsiliep-
tų į Jo šaukinius ginti ir mylėti tėvynę Lietuvą.
Net tie, kurie mieliau vietoje skaitymo rinktųsi
kėp sojimą priešais televizoriaus ekraną ar kom-
piuterį, tie, kuriems poezija (ypač senųjų rašyto-
jų, savo gyvenimą paskyrusių Tėvynei, apie ją
rašiusių ir ją apdainavusių) atrodo nuvalkiotas
dalykas. Ieškojau argumentų autoritetingų meno
ir mokslo žmonių, studentų samprotavimuose,
keliavau į Kauną, kur su tais žmonėmis susitinku
ir klausiau – kodėl dabartiniam jaunimui svarbu
skaityti Maironį? Vaikščiojau Maironio lietuvių
literatūros muziejaus salėmis, kurios mena Poetą,
liečiau Jo knygas. Čia buvo parašytas ne vienas
mums žinomas eilėraštis. Ekskursijų vadovė Inga
Kreivėnaitė man pasakojo rašytojo biografijos
įdo mybes, galėjau prisiliesti prie Poeto daiktų,
baldų, mačiau paveikslus, taip pat sustingau prie
stalo, prie kurio rašytojas stovėdamas kurdavo ei -
les. Čia gimė daug nuostabių dalykų, buvo išaukš-
tinti mūsų protėviai. Beje, ir kunigaikštį Vytautą
Di džiuoju pirmąkart pavadino pats Maironis. 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
Lietuvių literatūros katedros vedėja doc. dr. Dalia
Kui zinienė, VDU ekonomikos studentė Daiva, to
paties universiteto socialinių mokslų studentas
Tomas, Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos
vie šosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja
No meda Domeikienė, rašytojas, Jono Aisčio lite-
ra tūros premijos laureatas Stanislovas Abroma -
vičius man pasakojo apie savo sąsajas su Maironio
kūrybą. Jų mintys buvo įdomios, pagrįstos gyve-
nimiška patirtimi. Tačiau poeto, Lietuvos Respub -
likos Vyriausybės premijos laureato Roberto Ke -
turakio mano užrašytas pasakojimas paliko di -
džiausią įspūdį. Mūsų pokalbyje rašytojas perbė-
go per savo vaikystę ir jaunystę, jo išvados, pa -
mąs tymai ir pastebėjimai buvo tarsi dar negimu-
sios atsiminimų knygos puslapiai. Tad šiandien
dalį pasakojimo ir drįstu pateikti „Draugo” skai-
ty tojams.

Robertas Keturakis
MAIRONIO PAMOKOS

Pirmoji knyga mano tėviškėje, kurią aš išmo-
kęs skaityti, o skaityti pradėjau būdamas
pen kerių, gavau, buvo būtent Maironio „Pa -

vasario balsai”. Namuose nebuvo didelės bibliote-
kos, tačiau (rašytojas penkerius metus gyveno dar
nepriklausomoje Lietuvoje – E. I. L) tarp visų mal-
dak nygių, „Kario”, „Trimito”, „Lietuvos aido” už -
ti  kau būtent šią knygą. Ir tada supratau, kad bu -
vau girdėjęs mamą šiuos eilėraščius dainuojant.
Va  dinasi, Maironį aš pažinau dar anksčiau, kai ne
viską supratau, tačiau jutau, kad tai yra gražu, be
galo skambu. Vėliau, kai mokiausi, buvo vokiečių
oku pacijos metai. Dar vėliau mus pavergė SSRS.
„Pa vasario balsai” buvo mano saugomi kaip koks

šventraštis, didžiulė vertybė. Per Maironį aš
pajutau visiškai kitą Lietuvą, ilgesį kitos
Lie tu vos, kurios buvo kupina jo kūryba – ne
toji sa  tyrinė, ne toji, kuri tilpo dramose ar
dainiaus parašytame Lietuvių istorijos
vadovėly je. Aš iš karto negalėjau pasakyti,
kad tai – gražios, kilnios, didingos Lietuvos
ilgesys, man pirmiausiai patiko išaukština-
ma ma no Tėvynė. Tuo metu mano Tėvynė ir
pirmos, ir antros okupacijos metais buvo
žeminama ir kankinama, neigiama, besikei-
čianti. Fašistinė Vokietija mums diegė, kad
esa me tik vergai. To paties siekė ir sovietai.
Mū  sų tikėjimas buvo griaunamas, mes bu -
vome ver čiami tikėti kitom vertybėm, kažko-
kia liau dies vienybe, būsimu komunizmo ro -
jumi, – tai vėliau pasirodė pragarišku me lu
ir klaidinančia ideologija. 

Vėliau, kai jau mokiausi vyresnėse kla-
sėse, dar vėliau, kai studijavau Vilniaus uni -
versitete, Maironis man atsivėrė ypatingu savo kal-
bos jutimu. Maironis eilėraščius pradėjo rašyti
XIX  amžiaus antroje pusėje, kai mūsų poetinė
kalba buvo gana ribota, poetinė raiška taip pat
ribota. Nuostabius poetinės raiškos pavyzdžius at -
skleidė tautosaka, tačiau, kad ir kokia mums būtų
brangi tautosaka, gimtoji literatūra yra dar aukš-
tes nė kūrybinė savastis. Mūsų gimtoji kasdienė kal -
ba – aš kaimo vaikas  – labai konkreti. Tada, kai
ma no tėvas ar mama kartais dainuodavo, sekdavo
pasakas, šiek tiek buvo ugdoma vaizduotė, tačiau
be drąsesnio poetinio polėkio, be kibirkščiuojančių
poetinės raiškos priemonių, kurios paprastą sakinį
paverčia stebuklu – vaizdingu, giesmingu, giliu.
Mai ronis tą stebuklą mums perteikė, ir aš tai labai
branginu – būtent gimtosios kalbos galimybių visa-
galybę. Tai liudija šiandieninė mūsų moderni kal -
ba, ne tik mokslinė, bet ir literatūros kalba, kai ra -
šy tojai elgiasi laisvai, vertimuose įveikdami sudė-
tingiausius pasaulinės literatūros kūrinius.

Dar vienas dalykas, kuris skatino mane, ir, ti -
kiuo si, skatins bet kurį žmogų, kuris atras Mairo -
nį. Tai Maironio atradimas... Labai liūdna, kai ra -
šytojai, kurie tampa chrestomatijų, vadovėlių, lite-
ra tūrologų pagrindiniais tyrinėjimo objektais, pa -
virsta dogmomis, amžinai sustingusiomis figūro-
mis, amžinai sustingusiomis vertybėmis. Tarytum
jie (rašytojai – E. I. L.) yra mūsų peržvelgti iki pat
dugno, išsemti, ir visa tai, kas lieka moksliniuose
veikaluose arba mūsų greito skaitymo, nes to reika-
lauja mokyklos ir universitetų programos, rezulta-
tais, yra viskas. Maironis, pasirodo, neišsemiamas.
Kai aš Maironį buvau priėmęs tiktai kaip ypač mu -
zikalių eilėraščių labai gilia tautine tematika auto-
rių, netikėtai iškilo Dainiaus kūrybos giluma. Už te -
ko keturių eilučių: „Tik trumpai valandėlei viena-
die niai svečiai ir užgimstą, ir mirštą be noro, ką
ant žemės paliksim? Ar ir mūsų keliai kaip tų
paukš čių iš mėlyno oro?”. Didinga poezijos aukštu-
ma. Tai, ką paliko XX amžiaus antros pusės egzis-
tencinė filosofija, vėliau egzistencinė literatūra,
Maironis atvėrė daug anksčiau. Ir aš buvau pasi-

da vęs tam skaitytojui, kuris galvojo, kad Maironis
jau išsemtas, tik chrestomatinis dydis. Netiesa. Tai
yra tokio paties genialumo paliestas kūrėjas, kokį
mes įprantame matyti Čiurlionį. Genialųjį Maironį
galima lyginti ne tik su genialiuoju Čiurlioniu. Yra
dar ir trečias žmogus, tai – Vincas Kudirka, apie
ku rį labai nedaug kas gali ką pasakyti.

Pajutęs Maironio didybę, neišsemtą per visus
ši tuos Maironiui skirtus metus, aš dar labiau juo
gė  riuosi ir tikiu.

Nelengva Maironį atrasti. Akistatai su Mai ro -
niu pasiruošiama kaip išpažinčiai. Jaunimui Mai -
ro nio savistabos aštrumas, drąsa siekti dvasios gel-
mes kol kas galbūt yra nesuprantami arba nepatir-
ti. Ruošdamasis susitikti su Maironiu aš turiu la -
bai gerbti savo Tėvynę ir žinoti, kad mano savitu-
mas yra lietuvio savitumas. Turiu gerbti savo gim-
tą ją kalbą ir žinoti, kad ji yra ne mažiau reikšmin-
ga nei visos didžiosios pasaulio kalbos. Aš turiu
taip pat žinoti, kad mano kalba yra visagalė, gali
visus sudėtingiausius išgyvenimus, bet kokios žmo-
gaus veiklos būsenas išreikšti giliai, teisingai, net
provokuojamai. Be to, reikėtų, kad būtum užkerė-
tas poezijos kaip meno, ypatingo meno, galinčio
keis ti ne tik žmogų, bet ir pasaulį ypatinga galia.
Toje galioje telpa ne vien garsų dermė ir prasmės,
bet ir toji slaptinga žodžio galia, kuri atveria gi -
liausias prasmes. Net ir likimo. 

Tai ir yra mano tikėjimas Maironiu, mano ža -
vėjimasis Maironiu, mano džiaugsmas praturtinti
save Poeto asmenybe ir kūryba, jo Lietuva, kuri yra
ir mano Lietuva, jo kalba, kuri yra ir mano kalba,
jo poezija, tampančia mano savastimi. Pašaukimą
tar  nauti savo Tėvynei išgirdau per Maironį, vė -
liau  – per savo tėvus. Labai norėčiau, kad jaunas
žmo gus, šiuo metu atsidūręs pagundų sūkuryje at -
si sakyti savo tapatybės, savo tikėjimo, savo tautiš-
ku mo ir savitumo, kurių nieks negali pakeisti, su -
voktų, kad visa tai ir yra jo pašaukimas būti lietu-
 viu, žinančiu, kuo gali papildyti žmoniją be globa-
li zacijos (pasaulio žmogaus) lopų intelekto ir dva-
 sios erdvėse.
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Neseniai bičiulių būryje kalbėjomės apie iš gyveni-
mo išėjusį poetą Stasį Stacevičių. Tai buvo men -
ko kūno sudėjimo (vaikystėje, matyt, daug var -

go ir skurdo patyręs) žmogus su stipriu poetiniu už tai-
su. Stebėtinai atrodė ta disproporcija tarp kūno menku -
mo ir kūrybinės dvasios stiprybės. Tik gaila, kad jo kū ry-
bą trupino ir gyvenimą trumpino jau negrįžtamai įsise-
 nėję ydingi įpročiai... Čia pat prisiminėm kitą smulkutį,
liesutį menininką – skulptorių Stasį Kuzmą, praėjusią
vasarą gražiai išlydėtą Anapilin. Menko sudėjimo išori-
nis apvalkalas saugojo galingą kūrybinę dvasią. Tai bu -
vo, kaip reta, savo vidine energija ir kūrybine galia har-
mo ninga asmenybė. Stasys Kuzma įeis į lietuvių meno
istoriją kaip dvasios milžinas. Tik harmoningos sielos kū -
rėjas gali sukurti meną, kuris yra pakrautas teigiama
ener gija. 

Deja, XXI amžiaus meno kūrėjai didžiuojasi, kad jų
kūryba yra pripildyta neigiamos energijos, t. y. gyveni-
mo reiškinių neigimo, įsivaizduojant, kad pasaulį page-
rinti galima pavaizduojant būtent blogį, kurį esą turėtų
nugalėti gėris. Bent jau taip turėtų atrodyti jų moralas.
Tą nuolatinę gėrio ir blogio kovą taikliai nusakė amžina-
sis kovotojas F. Dostojevskis: žmogaus siela – tai mūšio
laukas, kur Šėtonas su Dievu kovoja. Kas laimi? Har mo -
ni ja, kuriai atstovauja Dievas, ar disharmonija, kurią
puo selėja Šėtonas?

Vilniaus paveikslų galerijoje visą šių metų
sausio mėnesį veikė retrospektyvinė žy -
mio sios XX amžiaus dailininkės Domicelės

Tarabildienės paroda „Kūrybos versmės”, skirta
jos gimimo 100-mečiui paminėti. Parodoje, rūpes-
tingai eksponuotoje dailininkės jauniausio sūnaus
Rimto Tarabildos, atsispindėjo, kaip tos versmės
tryško gausiu kūrybiniu po -
lėkiu daugiau kaip penkis
dešimtmečius iki pat meni-
ninkės mirties 1985 metais.
Jos kūryba aprėpė laikotar-
pį abipus Antrojo pasauli-
nio karo – nuo studijų laikų
Kauno meno mo kykloje
(1932  –1935 m.) ir Paryžiuje
iki turiningo kūrybinio gy -
venimo Vilniuje, mieste,
kur dailininkė kūrė iki pa -
skutinio atodūsio. Šiai XX a.
kūrėjai teko gyventi ir iš gy-
 venti permainingus Lie tu -
vos gyvenimo tarpsnius:
nuo nepriklausomos Lietu -
vos XX a. ketvirtojo dešimt-
mečio kultūrinio suklestėji-
mo visose kultūros ir meno
srityse iki sovietmečio gri-
masų, kai socialistinis rea-
liz mas, vaizdžiai sakant, su -
kiojo rankas daugeliui ta -
len tingų kūrėjų.

Okupacijų sudraskyta-
me pokario Lietuvos laike
Do micelė Tarabildienė iš -
lai kė stebėtiną harmoniją
su savimi ir aplinka, ši har-
monija labiausiai atsispin-
dėjo jos kūryboje, gausioje
dailės žanrais, darbų atliki-
mo technika ir meno kūri-
nių siužetais. Iš D. Tara bil -
dienės kūrinių dvelkė har-
moninga visuma ir ramu-
ma, kuri, matyt, buvo meni-
ninkės kūrybinio, o gal ir
vi so gyvenimo credo. Nes dar ankstyvojo periodo
kū riniuose, pasižyminčiuose ekspresija, beje, fo to -
grafikos bandymuose (tai buvo novatoriška to me -
to lietuviškame mene) galima pasigėrėti harmo-
nin ga jauno kūno plastika, kai jauna menininkė
pa rodė, koks nuostabus yra estetizuotas mergaitės
grožis. Ciklo „Niu” autoaktai, „Nosis” mėnuliui”,

,,Žvaigždė” (1931–1932) ir kiti moksleivės Do mi -
celės fotokūrybos bandymai liudijo jaunuolės este-
tinę nuovoką ir savotišką drąsą. Ir tik po kelių de -
šimtmečių nuogo moters kūno estetiką apgynė Ri -
mantas Dicha vi čius savo cikluose „Žiedai tarp žie -
dų”.

Parodoje „Kūrybos versmės” (ir ją lydinčiame
kū rybos kataloge) buvo galima pamatyti keletą Do -
mi celės Tarabildienės autoportretų, tapytų pir-
maisiais pokario metais (prieškarinės fotografikos

bandymus irgi galima lai-
kyti autoportretais), tarsi
įt virtinant savo asmenybę
permainingame ir tragiš-
ka me laike. Autoport retuo -
se į akis krinta dailininkės
pasirinkta vaizdavimo for -
ma – kūnas pasuktas pu -
siau profiliu, o akys veide
įkypai atgręžtos į žiūrovą.
Tokia akių poza žvilgsnį da -
ro skvarbų, ryžtingą ir...
paslaptingą. Kone vaikiš-
kas, naivus liaunos moters
veidas, apjuostas lygiai su -
šu kuotų plaukų vainiku
(standžiai supinta kasa), o
iš akių spinduliuoja vidinė
tvirtybė, ryžtas ir giluminė
šviesa.  D.  Tarabildienei ne -
 buvo lengva išsilaikyti anuo  -
metinio (sovietinio) ab sur-
diško gyvenimo teatre ir
pel nyti pripažinimą pa rodo-
mis, premijomis, var dais...
Savo talentu ji mokėjo prisi-
taikyti prie re žimo diktuo-
jamų „kanonų”. Kaip ir Sta -
sys Kra saus kas ar Sofija
Vei  ve rytė... Ji privalėjo tu -
rė ti tvir tą valią ir išmintin-
gą lai kyseną, nes buvo atsa-
kin ga ir už gausią savo šei -
mą. Be to, Tarabildienė bu -
vo nepaprastai darbšti: vie -
nu metu iliustravo knygas,
kūrė estampus, darė mo no-
tipijas... Pelnytai laikoma
lie tuvių grafikos ka ra liene,

kuri sugebėjo susikurti individualų braižą, gabiai
derindama liaudies meno bei tautinės tradicinės
lietuvių menininkų raižybos ir santūraus moder-
nizmo bruožus. Jai pagelbėjo ir veržlus, bet ne dra-
matiškas charakteris, padėjęs iš veng ti psichologi-
nių vidinių lūžių. 

D. Tarabildienė mėgo portreto žanrą. Ji portre -

tavo savo tėvus (psichologiškai itin gilus tėvo port-
retas), vaikus (skulptūra „Pirmieji žingsniai” pa -
liudija, kokia stipri būtų buvusi psichologinio
skulptūrinio portreto meistrė, jeigu būtų tęsusi
tai, ko mokėsi Kauno meno mokykloje ir vėliau Pa -
ryžiaus aukštojoje meno mokykloje, t.y. skulptūros
me no), sukūrė lino raižinių ciklą „Lietuvos mote-
rys”. 

Ir vis dėlto pagrindiniai vietiniai ir tarptauti-
niai laurai jai teko dar jaunystėje, tebesimokant
Kauno meno mokykloje ir tobulinantis Paryžiaus
aukštojoje dekoratyvinio meno mokykloje. Jau
mo kydamasi Kauno meno mokykloje (studijavo
skulptūrą pas J. Zikarą) ji iliustravo keletą knyge-
lių vaikams, 1933 m. laimėjo pašto ženklų konkur-
se S. Dariui ir S. Girėnui atminti, pagal jos projek-
tą buvo išleisti ženklai su lakūnų portretais. 1937
metais pasaulinėje parodoje Paryžiuje už iliustra-
cijas Kazio Binkio knygelei „Jonas pas čigonus”
Tarabildienė buvo apdovanota aukso medaliu, o už
etnografinę lėlių kompoziciją „Vestuvės” gavo gar-
bės diplomą. 1938 metais ta pati kompozicija laimė -
jo medalį Tarptautinėje dailiųjų amatų parodoje
Berlyne. 

Taigi sėkmė šypsojosi Domicelei Tarabildienei
nuo pat jaunystės. Tarptautiniai apdovanojimai
pa skatino prieškarinės Lietuvos švietimo ministe-
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Iliustracija D. Čiurlionytės kn. „Kiškis piškis baltasis ba -
jo ras”, tempera, 1940.



ri ją skirti Domicelei stipendiją, kad
galėtų tobulintis skulptūros srityje
Paryžiaus aukštojoje dekoratyvinio
meno mo kyk loje. Skulptūrų kūrimas
buvo ga na prabangus užsiėmimas,
tam Ta rabildienė, kaimo amatininko
vaikas, neturėjo lėšų, tad buvo pri-
vers ta rinktis tai, kas nereikalavo di -
delių išlaidų medžiagoms. Knygų
iliustravimas ir apipavidalinimas jai
suteikė ga limybes ne tik duonai užsi-
dirbti, bet ir pelnyti vis augantį pri-
pažinimą. 

Ankstyvosios Domicelės Tarabil -
dienės knygų iliustracijos žavi pieši-
nio ir kompozicijos laisvumu. Iš raiš -
kingi žalsvoje mėnesienoje šokančių
kiškių siluetai Kazio Binkio knygelė-
je „Kiškių sukilimas” (1937 m.), nuta-
pyti tempera (juodas tušas ir subtilūs
teptuko judesiai piešinyje suteikė
kiš  kių figūrėlėms neįtikėtinos eksp-
resijos) kelia pasigėrėjimą ne tik vai-
kams, bet ir suaugusiems. Kiškio,
šiek tiek komiškos, judrios „perso-
nos”, laikysena, perteikianti gyveni-
mo džiaugsmą, lydi ne vieną tuometi-
nę D. Tarabildienės iliustruotą kny-
ge  lę vaikams. Pavyzdžiui, Danutės
Čiurlionytės knygelės „Kiškis piškis
baltasis bajoras” (1940 m.) iliustraci-
jos atliktos irgi tempera, čia jau juo-
da me fone juda baltos gyvybingų ir
išraiškingų kiškių figūros. 

Klasika tapo iliustracijos Petro
Cvirkos knygai „Cukriniai avinė-
liai”, atliktos gratažo technika (šią
rai   žybos manierą, taip pat guašą ir
tušą dailininkė mėgo panaudoti ne
vie  noje knygoje ir vėliau). „Cuk ri -
niai avinėliai” buvo dviejų talentingų
kūrėjų – rašytojo ir dailininkės – do -
vana vaikams, harmoninga gamtos,
gyvulėlių ir mažo žmogaus sugyveni-
mo apoteozė, išreikšta tobulai su -
kom  ponuotomis iliustracijomis. Vė -
les niais metais iliustruotose knygo-
se, taip pat skirtose vaikams, raižy-

bos maniera dramatiškėja, dekoraty-
vė ja, atsiranda neramių tirštų teptu-
ko potėpių. 

D. Tarabildienė per savo kūrybi-
nį gyvenimą iliustravo apie 200 kny -
gų, iš kurių paskutinė, jau po daili-
nin kės mirties, 1986 metais išleista,
bu vo Norberto Vėliaus sudaryta lie-
tu vių etiologinių sakmių knyga
„Kaip atsirado Žemė”. Ją dailininkė
iliustravo savo pamėgta monotipijos
technika, kuria sukurta bene dau-
giausia jos darbų. Tai paskutinysis
Do micelės Tarabildienės kūrybos
etapas – darbai, datuoti 1985 metais.
Ir bene brandžiausias filosofine, hu -
maniškąja ir meninės išraiškos tau-
pumo prasme. Tai tarsi viso turinin-
go menininkės kūrybinio gyvenimo
balansas, kai apmąstoma gyvenimo
prasmė, nueitas ilgas, politiniais ir
asmeniniais išgyvenimais grįstas ke -
lias, kai kūryba minimalizuojama į
egzistencines prasmes.

Kūrėjų duetas – Norbertas Vė -
lius ir Domicelė Tarabildienė – dvie-
jų kartų menininkai dar sovietmečiu
(1985 metai) atidavė savo patriotinę
duoklę Lietuvai, nebodami oficialio-

sios kritikos, kuri pamažu jau ėmė at -
leisti ideologinius varžtus.

Iliustracijos N. Vėliaus knygai
bu vo Domicelės Tarabildienės gulbės
giesmė. Jos tarsi įprasmino nepapras-
tai turtingą, įspūdingą dailininkės
kū rinių sąrašą, suvedė jos kūrybinio
gyvenimo balansą. Nuo žaismingų
kiš  kių menininkės jaunystės metais
sukurtose vaikiškų knygų iliustraci-
jose iki „Kanklininko” ir „Kūrėjo”
etio loginėse sakmėse, pakylančiose į
filosofines aukštumas – juodų ir bal -
tų tonų sąskambiuose, primenan-
čiuo se vargonų muziką... Menininkė
visuomet išliko savimi: ori, pasitikin-
ti savo kūrybinėmis galiomis, nenuo-
lanki režimo primestiems meno ka -
no  nams. Tapyba, kurią šalia jos mėgs-
  tamų portretų sudarė natiurmortai
ir peizažai, estampai (lino raižiniai),
knygų iliustracijos, monotipijos ir
ankstyvoji fotografika paliudija vien-
tisą harmoningą asmenybę, ku rios
neįveikė nei postalinistinė, nei chruš -
čiovinė, nei brežnevinė sovietijos
epocha. Artimieji ir bičiuliai daili-
ninkę prisimena kaip tvirtą asmeny-
bę, nesugniuždomą likimo smūgių

(vy ro ir dviejų sūnų mirtis). Visai ki -
tos kartos dailininkė, dailėtyrininkė
Irena Žemaitytė-Geniušienė teigia,
kad „tas, kas kada nors sveikinosi su
Domicele Tarabildiene, niekad nepa-
miršo jos ypač skvarbaus žvilgsnio ir
tvirto, tiesiog valingo rankos paspau-
dimo”. O Domicelės marti Vi ja Tara -
bil dienė patvirtina, kad „ma žo ūgio,
švelni ir iš pažiūros trapi mo teris tu -
rėjo ypač stiprų charakterį”. 

P.S. Labai gaila, kad parodoje
„Do micelė Tarabildienė. Kūrybos vers  -
mės”, surengtoje Vilniaus pa veiks lų
ga lerijoje, netilpo fotomeninin kės Va -
lerijos Dichavičienės fotografijų se ri-
ja, skirta Tarabildienei. Fo tografi jose,
darytose įvairiais dailinin kės gy veni-
mo tarpsniais, kaip tik ir atsispindi
Do micelės Tarabildienės trapumas,
kuklumas, o drauge ir va lingas, nepa-
laužiamas charakteris, kuris idealiai
harmonizuoja su kuklia menininkės
iš orine išvaizda. �
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Veidrodinio akmens gelmėje,
kur a. atilsį tėvui,
dabar įžiūrėjau
kažką jau nevaikišką,
prarastą laiką,
neprarastą laiką.
Berods, atsispindi
blyški kalno aura,
ryškus debesis
nelyg tiranozauras,
aš, tu, lelija.
Veidrodinio akmens gelmėje,
kur a. atilsį tėvui,
gal vakar regėjau
jaunatvišką veidą,
ir tąsyk tikėjaus išdidinti
savo jaunatviškas,
šėlstančias valandas,
bent iki metų,
o šiandien norėčiau
sugniaužti į valandą
dvidešimt metų.
Berods, atsispindi
kažkas vos įmatomo:
požvarbės mintys
ir viešpaties atomai,
lyg ir vestuvinė nuotaika,
jau vėlyva mano nuotaka,
aš lyg šalia,
kelios šiltos švieselės,
blyški lelija,
kelios grakščios bangelės,
skrajūnas, takelis,
aš, tu, mes,
deja, gelmėje.

***

Stoiškai šaltyje stovi stulpai,
elektra, regis, mano plaukais
iš kraštovaizdžio teka sielovaizdin,
o iš sielovaizdžio grįžta kraštovaizdin.
(Vidur giedriausio sielovaizdžio
stovim jauni ant gražiausio piliakalnio,
tikim žaibais ir vaikais,
o kažkur darganotam kraštovaizdy
stovim, deja, nejauni
ant gražiausio piliakalnio,
tikim žaibais ir plaukais.)
Elektra iš sielovaizdžio teka kraštovaizdin,
o iš kraštovaizdžio grįžta sielovaizdin,
bando sielovaizdis purtyt kraštovaizdį,
tačiau kraštovaizdis krečia sielovaizdį...
Vėtroj ir šaltyje mano plaukais
elektra tarp piliakalnių teka ir teka,
kol perdegs man akys.

***

Už sidabrinį pradingusį debesį,
už sidabrinę beveik vieną valandą,
už visa tai, kas galėjo negera būt...
Už nesugrįžtančias mano kraujagyslėm,
už nesugrįžtančius tavo kraujagyslėm,
už tebeplyštančias mūsų kraujagysles!
Dar – už ugnelę galvoj ir tarp kojų,
už šiaurės pašvaistę, kurią pramiegojom.
Už užvakar užverktas tavo akis,
už krūtinėje ūžiantį šventąjį karą!..
Blykst blykst – sidabrinė taurelė.

***

Naktį
ant akmenio
kalno viršūnėj
beveik nejudėdama
stovi, ištiesusi
dar pilnakraujes rankas į šalis –
gal dviem pusėms nakties,
dviem puselėms rugsėjo,
dviem mūsų tikėjimams… Jau panašėji
į gyvąjį kryžių giedrėjančiu veidu,
tapytojos rankom, keliautojos kojom…
Alsuoji šilta ir pilna krūtine, melzgana,
gelzgana, lyg jauna, lyg jau ne,
skaidrią rudenio naktį ant akmenio.

Atkelta iš 4 psl.
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Laukų madona. Lino raižinys, 1942.

Tėvo portretas. Drb., al., 1950.Autoportretas. Drb., al.,1948.



ne tik kaip aktyvus visuomenininkas, kultūrinin-
kas (Santaros-Šviesos dalyvis, ilgametis Pasaulio
lituanistų bendrijos narys), bet ir įžvalgus kriti-
kas, nuolatinis Draugo, Aidų, Metmenų ir kt.
recenzentas. Per keliolika dešimtmečių K. Keblys
paskelbė daug studijinių straipsnių įvairiais lite-
ratūros klausimais, recenzijų, vertinusių vieno ar
kito kūrėjo atskiras knygas ar kūrybos visumą
(pavyzdžiui, A. Barono, A. Baranausko, J. Gliau -
dos, V. Volerto, K. Bradūno, J. Kaupo, J. Jankaus, N.
Mazalaitės ir kt.). Ypač gerai K. Keblio pavardė ir
jo tekstai žinomi išeivijoje ir lietuvių egzodą tyri-
nėjantiems, juo besidomintiems žmonėms. Ir nors
pats K. Keblys pabrėžia, kad jo tekstai tai dau giau
„žvilgsnis į išeivijos kultūrinio judėjimo kasdieny-
bę”, sakyčiau, kad šioje kny-
goje atveriami daug platesni
lietuvių literatūros konteks-
tai, ieškant sąsajų ir parale-
lių. Toks literatūrinių kon-
tekstų paralelės pavyzdžiu
galėtų būti studijinis straips-
nis „Vaizduojamojo požiūrio

me todika Škė mos ir Sluckio romanuose” (p. 124–
133).

Šioje knygoje skelbiami įvairaus žanro (akade-
minės studijos, recenzijos, proginės kalbos, ap žval-
gos) tekstai, rašyti daugiau nei penkiasdešimt
metų. Literatūros kritikos tekstai grupuojami ne
chronologiniu principu, o tematiniu, probleminiu.
K. Keblio knygą Smulki kritikos rasa sudaro penki
skyriai: I. Studijiniai straipsniai (pavyzdžiui, A.
Škėmos ir M. Sluckio kūrybos analitinė paralelė
bei takoskyra, ir šiandien nepraradę ak tualumo
išei vijos romano tyrimai); II. Recenzijos – proza ir
poezija (V. Volerto, K. Bradūno, A. Barono, J. Mi -
kelinsko, J. Meko, N. Mazalaitės ir kitų autorių
kny gų aptarimai); III. Recenzijos – literatūrinės ap -
žvalgos ir svarstymai (apie Marių Katiliškį, apie li -
te ratūrą, Prano Naujokaičio „Lietuvių literatūros
istoriją”, „Apie Santarą ir save” ir pan.); IV. Apie
ra šytojus ir jų raštus (Antaną Baranauską ir
Saulių Šaltenį, Rimvydą Šilbajorį, Jurgį Jankų); V.
Tekstai paraštėse (apie Lietuvos rašytojų sąjungos
suvažiavimą, knygų leidybą Lietuvoje, ir pan.). 

Knygos pratarmėje „Keli štrichai kritiko port-
retui” sudarytoja Dalia Kuizinienė, retoriškai
klausia: „Kur Kęstučio Keblio vieta gausiame išei-
vijos literatūros kritikos kontekste? Jis nepriklau-
so kritikų akademikų kartai, jo tekstai nėra para-
šyti itin painia intelektualizuota terminologijos
kal ba. Atvirkščiai, rašoma paprastai su aiškia
išvada, kuo įdomi, išskirtinė ir ko verta recenzuo-
ja  ma knyga. Dažna kritikos recenzija skaitytoją
„užkabina” intriguojančiu pavadinimu <...>. Teks -
tai demonstruoja literatūrinio konteksto ir auto-
riaus išmanymą, argumentuotą vertinimą ir

sklan džią kalbą” (p. 11). Pats K. Keblys yra prisipa-
žinęs (tai minima ir sudarytojos žodyje), kad jo
literatūrinę kritiką labiausiai yra paveikusi Al -
fonso Nykos-Niliūno kritikos kon cepcija, šio kriti-
ko laikysena ir jo suformuluoti literatūros vertini-
mo kriterijai: reikia recenzuoti kūrinį ir nuspręsti
apie jo literatūrinį lygį, kritiko moralinė at sako-
mybė (kaip ir kūrėjo) yra glaudžiai susijusi su es -
tetine atsakomybe, „[n]ekenkia ir pasikaustymas
kritikos teorijom bei metodologijos plonybėm. Bet
taip pat svarbu (o gal net svarbiau) yra į žvalgu-
mas, sveika literatūrinė nuo voka, sugebėjimas kū -
rybiškai kalbėti apie autorius ir jų darbus” (p. 11).
Taigi literatūros kritiko už davinys – įvertinti kūri-
nius ir kel ti visuomenės estetinę kultūrą. 

Pabrėžčiau, kad minties
sklaida ir raiška K. Keblio
straipsniai tiesia paralelę li te-
ratūrologo Alberto Zalatoriaus
darbų link: rašoma kuo skaid-
riau, kuo paprasčiau, taip ieš-
kant kon takto su skaitytoju; iš
pirmo žvilgsnio atrodytų pa -
prastais žodžiais įvardijama
gelmė. 

Prieš aptardamas konkre-
tų kūrinį, K. Keblys pristato
skaitytojui bendrą situaciją.
Taip skaitytojas įvedamas į
platesnį šių dienų kontekstą.
K. Keblio studijiniuose straips-
niuose, analitinėse recenzijose
visada jaučiamas profesiona-
lu mas, at sa komybė, teiginių
pa grįstumas svariais argu-
men tais. Savo straipsniuose
kritikas ne tik vertina, bet ir
dalijasi abejonėmis, kartais
api būdinama vieno ar kito ra -
šytojo kūrybinė biografija, pri-

simenamos kūrinio parašymo sąlygos ir pan. Skai -
tant K. Keblio kritinius straipsnius, recenzijas,
apžvalgas, patraukia autentiška intonacija, pap -
ras tas kalbėjimas. Daugelis kūrinių pristatoma ne
tik iš kritiko, recenzento, bet iš eilinio skaitytojo
pozicijų. Tokiu būdu kritiko vaidmuo čia suvokia-
mas hermeneutiškai – kaip tarpininko tarp auto-
riaus ir skaitytojo, kaip skaitytojo kūrybinių galių
ir kritinių minčių žadintojo. 

Taigi kas Kęstučiui Kebliui kaip literatūros
kri tikui ir recenzentui yra svarbu? Knygos anota-
cijoje autoriaus įrašyta: „Ar tikrai reikia recenzi-
jų? Tikrai! O kam? Kad ilgiau gyventų knyga, kad
ją ne taip greitai užmirštų. Kad literatūrai pra-
skintų kelią į kultūrinio gyvenimo vyksmą”. K.
Keblys literatūros lauke išskiria trejopo pobūdžio
recenzijas: „Gerosios recenzijos pasižymi minties
rišlumu, giliau įsiskverbiančia analize, sugebėji-
mu komunikuoti skaitytojui esminius aptariamojo
veikalo privalumus ir trūkumus. Blogosios recen-
zijos skęsta sentimentalioj migloj, plūsta citatom
vos ne vos suvarstytom lėkštais komentarais, pil-
nos kategoriškų ir visai nepagrįstų tvirtinimų ir
daž nai skamba kaip pilkoki universiteto antrame-
čių semestriniai rašto darbeliai. O vidutinėse yra
vis ko po truputį – ir informavimo, ir analizės ki -
birkštėlių, ir tuščio plepėjimo, bet kartu ir įdo-
maus pasiskaitymo” (p. 147–150). Čia pat apibend-
ri nama: „Žodžiu, bendras smulkiosios kritikos
lygis yra normalus, toks, dėl kurio nereikia džiū-
gauti, bet nereikia ir verkšlenti” (p. 150). 

Aptariamoje literatūros kritikos knygoje ryš-
kėja labai aiški, loginė K. Keblio recenzijų struktū-
ra, kuri galėtų būti apibrėžiama kaip klasikinė:
recenzijos pradžioje skaitytojas supažindinamas
su naujai pasirodžiusia knyga; trumpai pristato-
mas knygos siužetas, idėjinis pamatas, skleidžia-
ma knygos sąranga, struktūros metmenys, stilius,
vaizdinių priemonių naudojimas, kalbiniai ypatu-
mai, prasmių klodai; vertinant išryškinama kny-
gos vertė, jos vieta bendrame lietuvių literatūros
kontekste. Į recenziją (ir iš rašančiojo, ir iš skai-
tan čiojo pozicijų) žvelgiama kaip į kūrinį. 

K. Kebliui svarbūs kompetencijos dalykai –
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2011metų gegužės 11 dieną Kęstutis Keblys
Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos

institute pristatydamas savo knygą Smulki kriti-
kos rasa, juokaudamas ištarė, kad „visų kritikų li -
kimas – susidaryti priešų” ir kad svarbiausias da -
lykas jo knygoje – „siaubingų knygų nesiaubingos
recenzijos”. Knyga dedikuota žmonai – poetei Vi -
ta lijai Bogutaitei, pirmajai K. Keblių tekstų skai-
ty tojai ir vertintojai.

Ilgą laiką visi lietuvių išeivijos kritiko Kęs tu -
čio K. Keblio literatūriniai kritikos darbai buvo
pa sklidę įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Tad
šioje knygoje pateikta K. Keblio literatūrologinių
darbų visuma, apimanti jo studijinius straips-
nius, recenzijas, literatūrines apžvalgas, tekstus
apie rašytojus yra svarbus lietuvių egzodo kriti-

kos įprasminimas, kartu tai svarus indėlis į lietu-
vių kritikos istoriją. K. Keblio publikacijos soviet-
mečiu ir pirmaisiais atgautos nepriklausomybės
metais sujungė dar perskeltą lietuvių literatūrą.
Šiandien išeivijos kultūriniam palikimui sugrį-
žus į Lietuvą, K. Keblio straipsnių knyga yra ne
ma žiau svarbi ir aktuali, nes užpildo iki šiol aiš-
kiai juntamą literatūros istorijos spragą, leidžia
sutankinti to laikotarpio išeivijoje kurtos literatū-
ros vaizdinį. K. Keblio literatūros kritikos straips-
nių rinktinė daugelį dalykų leidžia matyti ir per-
mąstyti platesniame literatūrologijos ir kultūrolo-
gijos kontekste (pavyzdžiui, Nepriklausomos Lie -
tu vos literatūrinę tradiciją, transformuotą „ba ra -
kų kultūros” Vokietijoje ir naujai brandintą jau
Amerikos įtakoje). Čia susintetintos autoriaus li -
te ratūrinės įžvalgos, kritinės pastabos, apžvelgti
svarbiausi išeivijos literatūrinio ir kultūrinio gy -
venimo įvykiai, leidžiantys susidaryti aiškų ne
tik ankstesnio istorinio periodo, bet ir dabartinio
laikotarpio vaizdą. 

K. Kebliui kaip kritikui literatūros tyrinėji-
muose rūpi ne tik pastebėti, aptarti, įvertinti nau-
jas knygas, bet ir „atsakyti į štai tokius klausi-
mus: a) kas rašo recenzijas Lietuvos kultūrinei pe -
riodikai; b) koks tų recenzijų pobūdis, kokios
kryp tys; c) koks recenzijų stilius; d) kokia recenzi-
jų kokybė; e) kokia dabartinė smulkiosios kritikos
padėtis Lietuvoje” (p. 134).

Šį straipsnių rinkinį galima įvardinti kaip
mo nografinio pobūdžio knygą, atspindinčią ilga-
metį, kruopštų ir atidų K. Keblio darbą literatūros
kritikos baruose. Literatūriniame, kultūriniame,
akademiniame pasaulyje K. Keblys gerai žinomas

Kęstučio Keblio literatūrinė kritika
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Žydronė Kolevinskienė

Kęstutis Keblys, Smulki kritikos rasa. Literatūros kritika,
Kaunas: Versus aureus, 2011, 430 p.

Poezijos vakaras Vilniaus universitete. Priekyje sėdi literatūros kritikas K. Keblys ir poetė V. Bogutaitė.
,,Draugo’’ archyvo nuotr.



tiek kūrėjo, kuriančiojo, tiek jo, skaitančiojo, verti -
nančiojo. Galima išskirtis ir jutimą tam tikro na -
cionalinio literatūrinio-kultūrinio konteksto, vi -
sos vieno ar kito autoriaus kūrybos konteksto. La -
bai svarbus jam yra autonomiškas vertės kriteri-
jus, kai apie estetinę kūrinio vertę kalbant, kūri-
nys vertingas atskirai nuo jo autoriaus (ši pozicija
primena A. Nykos-Niliūno aksiologinius kriteri-
jus). Šiek tiek ironizuodamas autoriaus religinių,
politinių pažiūrų siejimą su meniniu tekstu, K.
Keb lys pastebi: „<...> pas mus dar vis galvojama,
kad nėra tokio daikto kaip lietuvių literatūra. Yra
katalikiška, nihilistiškas, ateitininkiška, skautiš-
ka, santarietiška, bet jau jokiu būdu ne lietuviška.
Jei santarietis parašo (tegu ir lietuviškai) – santa-
rietiška. Jei moteris – moteriška (deja, dažnai taip
ir būna). Jei alkoholikas – girtuokliška. Aš tvirti-
nu kitaip: jei gerai – lietuviška. Bet su manim nie-
kas nenori sutikti. Atrodo, kad literatūra vis dar
ap sprendžiama pirmiausia žiūrint į rašantį žmo -
gų, į jo afiliaciją, padėtį visuomenėje, jo krislus
aky, o ne tai, ką ir kaip jis parašo”... (p. 331–332).
Tai gi svarbiausiu dalyku K. Kebliui tampa pati kū -
rinio vertė. 

Retas kuris šiandienis išeivijos literatūros
tyrinėtojas išsiverstų be studijinių K. Keblio
straipsnių, skirtų romanui išeivijoje, kur nusako-
mi ir bendrieji romano struktūros matmenys: „ro -
manas privalo žvelgti giliai į žmogaus vidų, turi
ieškoti dėsningumo žmogaus santykyje su savimi
ir su tikrove. Žmogiškosios patirties visuma ro-
mane negali būti atskirta nuo paties žmogaus” (p.
19).

K. Keblio kritikos tekstai skaitomi kaip groži-
nė literatūra. Daugelio straipsnių, recenzijų pava-
dinimai žaismingi, intriguojantys, pavyzdžiui,
„Barono ansamblis groja gyvenimą”, „Nei prince-
sės, nei prezidentai”, „Nešerk Mona Lizos”, „Špo -
sininkai šermenyse...” ir pan. K. Keblio stilius, pa -
sižymintis aiškumu, gyvumu, sąmojumi: „Tame
pat pokalbyje Šilbajoris apibrėžė kritiką kaip žmo -
gų, kuriam Viešpats neleido būti poetu. Jei jis čia
turėjo galvoje save patį, tai pasirodo, kad Viešpats,
vis dėl to, kartais žino, ką daro” (p. 303). Aptariant
K. Keblio literatūrinės kritikos stilių, būtina iš -
skirti savitas jo tekstų pradžias ir pabaigas. Pir -
mieji sakiniai iškart nukreipia į pristatomos kny-
gos esmę: „Vaikiškai naivus klausimas, tinkamas
Tše riui, belgų provincijos berniukui, kuris žada
keliauti Amerikon medžioti lokių ir kariauti su in -
dėnais” (p. 195), „Romanistai, net ir rimtieji, ne
kar tą griebiasi egzotiškos tematikos” (p. 206). Api -
bendrinančios straipsnių pabaigos siejasi su
šmaikš čiais, provokuojančiais pavadinimais. K.
Keblys nevengia ir pakritikuoti recenzuojamos
kny gos, ir dažniausiai pati kandžiausia kritika fik-
suojama būtent jo tekstų pabaigose: „Mes tikime
Barono talentu. Mes tikime, kad laikui bėgant, jis
ateis ir mūsų literatūroje savo vardą paliks stam-
biom raidėm” (p. 176).

Kai kuriems skaitytojams dalis K. Keblio kny-
goje aptariamos ir pristatomos medžiagos atrodys
nebeaktuali šiame globalizacijos amžiuje, kita
skai tytojų dalis gali pasigesti literatūrinei kritikai
būdingo akademiškumo, tačiau K. Keblio rašymas
gyvas, taiklus, plečiantis svetur kurtos literatūros
horizontus ir pildantis kritikos panoramą. �

Pabaiga. Pradžia 2013 m. sausio 12 d. ,,Kultūroje”

...kalbėjo tikrai puikia, gyva kalba...

Ostrauskui rūpėjo lietuviško žodžio likimas
svetimoje žemėje. Jis daug darbavosi, kad lietuvių
kalba netaptų tik buitine, kasdienio bendravimo
kalba, bet ja būtų publikuojami moksliniai straips-
niai, kuriama. Todėl kartu su egzilyje esančiais ra -
šytojais bei literatūros kritikais Vincu Maciūnu,
An tanu Vaičiulaičiu, Rimvydu Šilbajoriu, Alfonsu
Nyka-Niliūnu ir kitais puoselėjo lietuvių kalbą,
dirb dami Lituanistikos institute. Itin reikšmingą
vaidmenį kalbos išsaugojimo misijoje ir kultūros
lauko išplėtime atliko žurnalas Metmenys. Į MLLM
archyvą perduoti laiškai Metmenų redaktoriui Vy -
tautui Kavoliui rodo, kad jų susirašinėjimas ap -
ėmė platų kultūros lauką, daug su išeivio situacija

susijusių problemų. Ostrauską liūdino, kad ne tik
gimę Vokietijoje ar Amerikoje, bet ir vyresnieji at -
si tolina nuo lietuvybės, tėvų kalbos. Laiškuose
Šur  nai Ostrauskas dažnai grįžta prie meninės kal-
bos, svarsto, kuo ji skiriasi nuo kasdien vartoja-
mos, kaip keičiasi žodžio vaidmuo kalboje ir meno
kūrinyje, kur jis prisišaukia įvairius kultūrinius
vaizdinius, asociacijas, vardus, suponuoja intelek-
tinius žaidimus, įprasmina žmogaus mintį erdvėje.
Ostrausko kalbiniai svarstymai įtraukia ir klausy-
toją, užgriebia rašančiojo ir skaitančiojo atsakin-
gus ryšius: „Tiesa, kalbant apie rašto žmones, daž-
nai esama skirtumo tarp kasdieninės, šnekamo-
sios kalbos (ji visada nerūpestingesnė) ir literatū-
ri nės kalbos. [...] Skurdi ir dažno kito „tremtinio”
rašytojo kalba. Tačiau dažnai esama ir kitos prie-
žasties: mūsų literatūra, apskritai tariant, niekad
nėra turėjusi aukštos kalbinės bei stilistinės kul-
tūros tradicijų. [...] Tačiau man atrodo, kad mūsuo-
se yra kita bėda: skaitytojas ir rašytojas reikalauja
to, ko neturėtų reikalauti, o dažnai nereikalauja to,
ko privalėtų reikalauti. Čia ir prasideda velniava:
su sivartalioja visi kriterijai, o tuo pačiu atsiranda
ir atitinkama įtampa tarp skaitytojų ir kai kurių
rašytojų, o taip pat ir tarp rašytojų. Manęs, tiesa,
tai per daug nenervina. Ar dėl to, kad jaučiuosi da -
lis elito? Sąmoningai nelaikau savęs elito nariu,
nes į kūrybą žiūriu labai žemiškai, tiesiog gaspa-
doriškai. Tačiau nesąmoningai, turbūt, galvoju
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...originaliomis dramomis ugdoma sava dramaturgija... (IV)
Virginija Paplauskienė
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esąs kažkuo skirtingu – „kitokiu”, kurių kaip ten
be  būtų, mažuma. Ar tai elitas? Jeigu taip, tai iš sa -
vo kailio neišsinersiu. Bet tai dar savaime nereiš-
kia mūšio su dauguma, tuo labiau, kad tai būtų
bergždžias mūšis” (Swarsthmoras, 1973 XII 29). Ne -
atsitiktinai rašytojas įvardijo save skirtingai ra -
šančiu, elito atstovu. Ostrausko kūrybinis audinys
žavi spalvingu savitumu, perpintas šmaikščia iro-
ni ja, lengvu sarkazmu. Ieškojo naujų formų bei
eksperimentavo kalba, tačiau niekad neleido sau
žeminti ar teisti kito, šventai sergėjo dekalogo nu -
brėžtas ribas. Draminė Ostrausko kalba išsiskiria
muzikalumu ir estetiškumu, tai yra akcentavęs
Kau  pas, vertindamas Kanarėlę: Ostrausko „kalba
turi daug ritminio elemento”, o „sakinį priartina
prie poezijos prozoje”. Pypkė, anot kritiko, „yra
vie  nas iš pionieriškiausių veikalų mūsų moder-
niojoje dramaturgijoje” (Kaupas, 1960). Laiškuose
Šurnai aptaria ne tik kūrinių struktūrą, planą, bet
ir kalbinius niuansus: „Ačiū už komplimentus
„Ka liausei”. Tačiau sakai, esama kažkokio neišba-
lansuotumo tarp natūralistiškos kalbos ir charak-
terių, kurie egzistuoja kitoje plotmėje? Betgi, Al -
binai, toje „dichotomy” tasai dvilypumas, tos dvi
plot mės arba kartais tiesiog „disharmonija” man
kaip tik ir yra įdomu. Neatsitiktinai kvailos vištos
prabyla lotyniškai, neatsitiktinai šiaip gana naivi
pati Kaliausė „filosofiškai” susimąsto, pagaliau
taip pat neatsitiktinai pragysta ir tikras „kultūri-
nis” produktas – opera – „Sevilijos kirpėjas”. Pa ga -
liau dėl pačios kalbos „natūrališkumo” (tiksliau
„kai miško” lietuviškumo, t. y. gyvos kalbos) pasa-
kytina dar tai, kad, kaip ten bebūtų, „veiksmas”
vyksta lietuviškame kaime, jo aplinkoj bei atmos-
feroj, tad atitinkama ir kalba, su anksčiau minėto-
mis „disharmoniškomis” išimtimis. <...> Sakai ne -
esi girdėjęs žodžio „kaliausė”? Pasirodo ne Tu vie-
nas. Tą patį išgirdau ir čia iš ne vieno – ir net raš-
tin go bei kultūringo – asmens. Atsakymas papras-
tas: tai prasmei (t. y. „scarecron”) aš tik ir težino-
jau tą žodį. Matyt, jis man užsiliko iš gimtosios ap -
linkos bei mano tėvų, kurie, tarp kitko, kiek atsi-
me nu, kalbėjo tikrai puikia, gyva kalba. O to žo -
džio kilmė, beje, štai tokia: kailiaausė>kai liaus-
ė>ka liau sė (Phila del phia, 1983 V 08). 

Ostrausko kūrinių skiriamoji ypatybė yra mi -
nimalus paprastumas, kalbai charakteringas gilus
lietuviškumas, tačiau jis persipina su Vakarų kul-
tū ros ženklais. Neabejotinai svarbus kalbos mat-
muo: muzikalumas bei estetiškumas. Ne kartą laiš  -
kuose ir pasisakymuose yra teigęs, kad „ne ins  ce-
nizacijomis, o originaliomis dramomis ugdoma sa -
va dramaturgija. Ir tai ne tik dramaturgo, bet ir
teatro uždavinys bei rūpestis. <...> Kai kalbama
apie tariamą veikalų stoką, dažniausiai atvirai
pirš tu rodoma į išeivijos dramaturgą – tarsi jis bū -
tų lyg ir iš Aukštybių įpareigotas parūpinti visą iš -
eivijos teatro repertuarą ir, žinoma, pataikyti į visų
– ar bent daugumos – lygmenį bei skonį.” Vil tin gai
žvelgiu į Lietuvos skaitytoją ir tikiu,  kad pa liktie-
ji kūrybiniai lobiai bus deramai priimti ir ver tina-
mi.

2012 sausio devintoji tapo rašytojo, dramatur-
go, humanitarinių mokslų daktaro Kosto Os traus -
ko naujo gyvenimo atskaitos tašku. �

Čikagos ,,Žaltvykslės” teatro studijos spektaklis. K. Ostrausko ,,Gyveno kartą senelis ir senelė”, 2006 m. Režisierė
Ilo  na Čiapaitė.                                                                                                    Jono Kuprio nuotraukos
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Kultūros kronika

2013 01 22 – 2013 02 23 Vilniuje, galerijoje „Vartai” veiks
jau nosios kartos tapytojo Lino Jusionio paroda „Tik
sniege liko žymės”. Dailininko darbams būdingas išskir-
tinai racionalus, analitiškas požiūris į paveikslo kūrimą,
stiliaus savitumas (minimalizmas, formų ir spalvų redu-
ka vimas), ryškios sąsajos su kinematografinio vaizdo
specifika, fotografija ir literatūra.

2013 01 12 – 2013 02 23 vyks ekskursijos, supažindinan-
čios su požeminio Vilniaus paslaptimis. Jų būta visokių
– se nų, gilių, nepažįstamų, vieni požemiai slėpė mirtį,
kiti – išsigelbėjimą ir viltį. Ne vienas karalius ar kuni-
gaikš tis naudojosi slaptais požemių keliais ir ne vienas
lobis dar laukia savo atradimo valandos. Ekskursijos me -
tu aplankomi keturi – penki požemiai iš šio sąrašo: Vil -
niaus katedros, Gintaro galerijų, Žydų kultūros ir infor-
macijos centro, Šv. Kazimiero bažnyčios,  Šlapelių na-
mų – mu ziejaus, Unitų vienuolyno, Jonų gatvės galeri-
jos.

2013 01 21 Vilniuje, Rašytojų klube įvyko rašytojo Petro
Venclovo romano „Iš tamsos į tamsą” pristatymas. Va -
karą vedusi leidyklos „Versus aureus”, išleidusios ro ma-
ną, redaktorė Onutė Gudžiūnienė klausinėjo autoriaus,
kiek gi šiame romane fikcijos, o kiek tikrovės, kad jis iš -
ėjo toks paveikus. Itin originalų kalbėjimo būdą pa sirin-
ko literatūros kritikas Alfredas Guščius – jis perskaitė de -
šimt tezių, skirtų romanui ir autoriui. Ra šytojas Vytautas
Martinkus prisipažino parašęs apie P. Ven clovo romaną
tokią ilgą ir išsamią recenziją, kad dabar bijąs kam ir siū-
lyti spausdinti. Rašytoja Renata Še relytė pabrėžė kai
kuriuos jai atmintin įstrigusius romano personažus –
sim bolius, o rašytojas ir literatūros žurnalo „Metai” vyr.
redaktorius Danielius Mušinskas pa bandė naująjį P.
Venc lovo kūrinį kiek sukritikuoti, bet pripažino, kad ro -
mane „Iš tamsos į tamsą” esama stiprių vie tų. Kelias iš -
traukas iš romano įtaigiai perskaitė Kauno kamerinio
teatro aktorė Kristina Kazakevičiūtė, autorius padėkojo
šviesioms Vilniaus galvoms už malonų jo romano įverti-
ni mą, o kūrybinės diskusijos, prasidėjusios žiū rovų pasi-
sakymais iš salės, toliau vyko prie vyno taurės.

2013 01 24 – 2013 01 31 septyniuose Lietuvos miestuose
vyko prancūzų kino festivalis ,,Žiemos ekranai” (,,Ec -
rans d’hiver”). Tai nedidelis, savitas renginys, kuriame
rodomi kruopščiai atrinkti šiuolaikinio autorinio prancū-
zų kino filmai ir prancūzų kino klasika. Šie metinių ,,Žie -
mos ekranų” tema – meilė: stipri, ilgesinga, nelogiš ka,
nai vi, keista. Septyniolika prancūziškų filmų apie mei lę
sušildys Lietuvos žiūrovų širdis. Be pagrindinės progra-
mos filmų, bus rodoma vyriausio Naujosios bangos ats -
tovo Erico Rohmero filmų retrospektyva.

2013 01 25 Vilniuje, Rusų dramos teatre, įvyko spektak-
lio „Stabmeldžiai” premjera (režisierius – Jonas Vait -
kus). Spektaklis pastatytas pagal šiuolaikinės ukrainie-
čių dramaturgės Annos Jablonskajos pjesę. Jos ob jek-
tas – šeima, kurioje vyrauja chaosas ir psichologinė prie-
varta, santykiai, pasiekę destrukcijos dugną. Pasak re ži-
sieriaus, tai ir pasakojimas apie tai, kaip vartotojiškumas
ir ekonominės gerovės garbinimas iškreipia dvasines
vertybes ir žmonių santykius. Tai ir žiauri drama apie
šiuo  laikinio žmogaus tikėjimo krizę, kai klausiama – tikė-
ti ar netikėti, o jei tikėti, tai kuo? Beje, pačios drama tur-
gės likimas irgi dramatiškas. Ji žuvo, būdama vos dvide-
 šimt devynerių, 2011 m. sausio 24 d. teroro akto metu
Maskvos Domodedovo oro uoste.

2013 01 25 – 2013 03 17 Vilniuje, Taikomosios dailės mu -
ziejuje vyks paroda ”1863 metų sukilimo ženklai Arturo
Grottgerio kūrybos cikluose ‘Polonia’ ir ‘Lituania’”.
Len  kų dailininkas Arturas Grottgeris (1837 – 1867) politi-
nius įvykius Lenkijoje ir Lietuvoje stebėjo iš Vienos. Pa -
veiktas ginkluotos kovos ir jį pasiekusių naujienų, sukū-
rė ciklą „Polonia” (1863), kuriame simboliniais paveiks-
lais atskleidė kovojančios tautos drąsą. Po žlugusio suki-
li mo dailininkas nusprendė iliustruoti Lie tuvoje vykusias
kovas ir sukūrė ciklą „Lituania” (1864–1866). Parodoje
pristatomi kūrinių ciklai buvo slapta atspausdinti 1864–
1866 m. ir išplito Lenkijoje ir Lie tuvoje. Ciklo pastelių ko -
pi  jos buvo labai populiarios XIX a., slapta laikytos lietu-
vių namuose kaip relikvijos.

Atkelta iš 2 psl.

JAV lietuvių 
vaidmuo

mis. Paryžiaus ambasadorių konferenci-
jos nutarimu, Klaipėdos kraštas perduo-
damas Lietuvai su tam tikromis sąlygo-
mis, o kovo 24 d. prasidėjo derybos tarp
Ambasadorių konferencijos delegacijos,
vadovaujamos Jules Laroche ir Lietuvos
delegacijos (Ernestas Galvanauskas, Va -
clovas Sidzikauskas ir L. Mandel šta -
mas). Projektas buvo atmestas dėl dauge  -
lio privilegijų Lenkijai, savo ruožtu Am -
basadorių konferencija nepriėmė Lie -
tuvos pasiūlymo. Byla pateko į Tautų Są -
jungą, kuri 1924 metais sudarė komisiją
iš amerikiečio Normano Daviso, šve do
M. Hoernellio ir olando A. G. Kro e  lerio. 

1924 metų sausio 15 d. lietuviškų
laik raščių redaktoriai (,,Žvaigždės” red.
kun. Milukas, ,,Tėvynės” red. Vitaitis,
„Gar  so” red. Leonardas Šimutis, ,,Dar -
bo” red. Poška ir ,,Vienybės” red. V. Šir -
vy   das) susitiko su Normanu Davisu.
Nors susitikimas pasibaigė smarkiais
ginčais tarp lietuvių ir lenkų korespon-
dentų (kuriuos pakvietė N. Davis), lietu-
viai lyg ir liko patenkinti susitikimo re -
zul tatais. Tačiau vėlesni Daviso pareiš-
ki mai sukėlė tikrą audrą lietuviškoje
spaudoje. 1924 metų vasario 9 d. „Vieny -
bėje” taip sakoma: „Jis (Norman Davis –
K. L.), pabuvęs pirmininku pirmame
Klai pėdos komisijos posėdyje, jau pa -
reiš kia, kad „negalima bus sutaikinti
gin  čininkų (lietuvių su lenkais), jeigu
jie neparodys tikrą norą, kad nori susi-
taikinti”. Taip būtų galėjęs pasakyti ir
eks-kaizeris 1914 m., kuomet įsiveržęs į
Belgiją ir raginamas ją apleisti, būtų sa -
kęs: ‘Tai bėda su tais belgais – jie nenori
taikintis ir gana. O aš – tai ką gi, aš no -
riu ramybės”... P. Davis randa Klaipėdos
tvoron įkištą lenkų koją ir vieton kaltin-
ti lenkus, kam kišo koją, jisai kaltina lie-
tuvius, kad jie užtvėrė tą tvorą.” Kliuvo
nuo Amerikos lietuvių spaudos ir Lie -
tuvos diplomatams: „tam turėjo pasidar-
buoti Lietuvos atstovybė Washing to ne,
ku riai turėjo būti žinomas geras skai  -
čius Amerikos diplomatų teisingų ir ge -
rai Baltijos pakraščių padėčia informuo-
tų. Bet p. Čarneckis ir čia miegojo”. 

Taigi galima sakyti, kad prie sukili-
mo prisijungė ne atsitiktiniai Amerikos
lietuviai, o veikėjai, turintys organizaci-
nių gebėjimų, finansinių galimybių ir
in  formacinio išmanymo. Jie nebuvo
nau jokai, o veikiau patyrę karininkai ar
visuomenininkai (gal išimtis būtų bro-
liai Jurgėlos, kurie tuo metu dar buvo
pa  kankamai jauni – 17 ir 19 metų). Or ga -
nizacijos čia, Amerikoje, kurios ir nebu-
vo tiesiogiai įsitraukusios į karinius
veiks mus, plėtojo labai plačią politinę
veiklą, siekdamos paveikti Klaipė dos
kraš to likimą. 

(Kitame numeryje skelbsime sukili-
mo dalyvio atsiminimus, kurie saugomi
Pasaulio lietuvių archyvo Amerikos lie-
tuvių tarybos fonde. Atsiminimai pasi-
ra šyti slapyvardžiu ,,Sukilėlis” (deja,
autorius nenurodytas), tačiau jeigu atsi-
rastų smalsuolis, norintis išsiaiškinti,
manau, tai tikrai įmanoma padaryti). 

Paskaita skaityta Klaipėdos sukilimo 90-
ųjų metinių minėjime Čikagos Šaulių namuo-
se, 2013 m. sausio 13 d.

Parengta naudojantis LTSC archyvine me -
džiaga, J. Skiriaus knyga ,,Julius J. Bielskis
(1891–1976). Gyvenimas Amerikoje tarnau-
jant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diploma-
tas” (LTSC, Chicago, 2004); ,,Lietuvių encik-
lo  pedija” ir P. Alšėno ,,Martynas Jankus” (To -
ronto, 1967). �


